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چون نظم متناوب ندارد، شيوه ى دوم را اعمال مى كنيم.
سه چهار چهار سه: --∪/-∪-∪/∪---

(مفعول فاعالت مفاعيلن)10

ـ مستفعلن/ فعولن/ مستفعلن/ فعولن
--∪/-∪--/--∪/-∪--

هجاها را سه چهار سه چهار جدا مى كنيم:
--∪-/∪--/--∪-/∪--

(مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن)11
چون نظم متناوب دارد، كار تقطيع به پايان مى رسد.

حال ممكن است اين سؤال پيش آيد كه از كجا بدانيم كه اين 

اوزان كدام يك از 28 وزن12 پركاربردند تا شيوه هاى باال را در 
مورد آن ها اعمال كنيم. در پاسخ بايد گفت كه اين اوزان اگر 
به شيوه ى كتاب درسى تقطيع شده باشند، همگى با دو ركن 
«مستفعل» و «مستفعلن» آغاز مى شوند. اوزانى كه از تناوب 
ــتفعل حاصل شده اند،  ــتفعل و ركن ديگر يا از تكرار مس مس
ــتفعلن13 با  همگى از بحر هزج اند و اوزانى كه از تناوب مس

ركن ديگرى حاصل شده اند، همگى بحر مضارع اند.

نتيجه گيرى
پس از اعمال دو شيوه ى باال، به راحتى مى توان اوزان را طبق 
سنت تقطيع كرد و دانش آموزان ديگر با دو تقطيع (يكى تقطيع 
كتاب درسى و ديگرى تقطيع به شيوه ى سنتى) و مشكل اين كه 

چکيده
برنامه هاي رسمي و متداول در كالس هاي درس عمدتاً بر پرورش حافظه و به 
كار انداختن قواي ذهني شاگردان تأكيد مي كنند و رشد جنبه هاي اجتماعي، 
عاطفي و... آن ها چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. بر اين اساس، لزوم وجود 
برنامه هايي به نام «فعاليت هاي فوق برنامه و مكمل» كه بر جنبه هاي مهارتي 

و نگرشي دانش آموزان تأكيد مي كنند، كامالً مشخص است.
ــاعري» را به  ــعر و ش در اين مقاله برآنيم كه تجربه اي كاربردِي «كارگاه ش
ــي براي كتاب ادبيات  عنوان يكي از فعاليت هاي فوق برنامه و مكمل درس

فارسي(1) پيش دانشگاهي و عالقه مندان به سرودن شعر، معرفي كنيم.

کلید واژه ها:
فوق برنامه، كارگاه شعر، قافيه و عروض.

محسن پروين
ساساس ا ارشرشرشدد د  ككارارارشنشنشن
ف ف فارارارسيسيسي،،  ا ا ادببدب زبزبزبانانان و و
اياياتت ت  بدبدب دبدبدبيريرير ا ا ا
سرسرستاتان ن ههاهاي ي  ددبيبي
شاشاشنونونويهيه

تتتتجججججررربببههه ااييي ااازززز  فففععاااللليييتتت هههاااييي  فففوووققق بببرررنننااامممههه وو مممكككمممللل



فعاليت مكمل، 
فعاليتي است 
كه بر مبناي 
محتواي يك 

موضوع درسي، 
نظير فارسي، 
علوم تجربي 

و... طراحي 
مي شود. هدف 
فعاليت مكمل، 

تعميق يادگيري 
دانش آموزان و 

ايجاد فرصت 
براي انديشيدن 

درباره ي 
مفاهيم و 

تمرين مهم ترين 
مهارت هاست
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تقطيع دوم چگونه حاصل شده است، مواجه نيستند. البته اين 
ناهماهنگى فقط در برخى از اوزان بحر هزج و مضارع است.

پى نوشت 
1. پس از اعمال شيوه ى اول، بايد نظم تكرارى حاصل شود؛ در غير اين 

صورت، بايد شيوه ى دوم را اعمال كرد.
2. در اعمال شيوه ى دوم، اركان به هر ترتيبى كه قرار گرفت، كار تقطيع 

به پايان مى رسد و نبايد انتظار نظم تكرارى يا متناوب را داشت.
3. وحيديان كاميار، 1383: 52 و 53.
4. هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف.

ــه از آخرين ركن يك هجا  ــزج مثمن اخرب مكفوف مجبوب ك 5. ه
حذف شده است.

6. هزج مسدس اخرب مقبوض كه از آخر آن يك ركن حذف شده است.
7. هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف؛ در اين وزن تقطيع به شيوه ى 

ــت،  اول نيز همين نتيجه را دربردارد اما چون اصل بر رعايت قاعده اس
شيوه ى دوم اعمال مى شود. از آخر اين وزن يك ركن حذف شده است.

8. هزج مثمن اخرب.
9. مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف.

10. مضارع مسدس اخرب مكفوف كه از آخر آن يك ركن حذف شده است.
11. مضارع مثمن اخرب.

12. در صفحه ى 55 كتاب درسى عدد 29 ذكر شده كه نادرست است؛ 
زيرا تعداد اوزان پركاربرد در كتاب هاى چاپ جديد 28 وزن است.

13. علت آن كه تناوب مستفعلن با ركن ديگر گفته شده، اين است كه 
از تكرار اين ركن بحر رجز حاصل مى شود.

منبع
وحيديان كاميار، تقى؛ ادبيات فارسى(1) بخش اول و دوم، چاپ دهم، 

تهران، شركت چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، 1383.

تعريف فعاليت هاي فوق برنامه 
فعاليت هاي فوق  برنامه، خارج از كالس، غيررسمي و كمك 
ــته از اطالعات و تجارب اطالق مي شود  برنامه اي، به آن دس
ــمتي از برنامه ي درسي يا تحصيلي را  كه به طور رسمي قس
ــكيل نمي دهند لكن تحت نظارت معلم و مدرسه انجام  تش

مي گيرند. (شعاري نژاد، 1366: 56-57)

فعاليت هاي مكمل
ــت كه بر مبناي محتواي يك  فعاليت مكمل، فعاليتي اس
موضوع درسي، نظير فارسي، علوم تجربي و... طراحي مي شود. 
هدف فعاليت مكمل، تعميق يادگيري دانش آموزان و ايجاد 
فرصت براي انديشيدن درباره ي مفاهيم و تمرين مهم ترين 

مهارت هاست. (حاجي آقالو، 1382: 16)
بنابراين، فعاليت هاي مكمل نيازمند هدايت از سوي معلمان 
ــي تفاوت دارد و مكمل  ــت ولي با آموزش كالس و مربيان اس
فعاليت هاي تربيتي، علمي و... مدرسه است كه با گسترش دادن 
ــوم آن، مي تواند نوعي از فعاليت هاي فوق برنامه قلمداد  مفه

شود و معلم عامل و محور اصلي در طراحي آن باشد.

ارزش فعاليت هاي فوق برنامه 
ــر چيز به ميزان تأثير آن در زندگي فرد يا جامعه  ارزش ه
است. چنان چه اين تأثير مثبت باشد، يعني موجب پيشرفت 
ــروع آن دو را ارضا كند،  ــود و نيازهاي مش فرد يا جامعه ش
ــي هدف هاي  ــز ارزش مثبت دارد. بررس ــم آن چي مي گويي

فعاليت هاي فوق برنامه نمايان گر اين حقيقت است كه آن ها 
در زندگي دانش آموزان به ويژه نوجوانان، تأثيري مثبت دارند. 
ــوان در محورهاي زير  ــاي مكمل را مي ت ــرات فعاليت ه تأثي

خالصه كرد: 
ـ رشد و تكامل شخصيت مطلوب 
ـ تسهيل رشد و تكامل اجتماعي

ـ رعايت تفاوت هاي فردي در رغبت ها
ـ اجتماع دانش آموزان 

ـ برقراري روابط سودمند ميان معلم و محصل.

فايده ي كارهاي فوق برنامه براي دانش آموزان 
ــتفاده  ــش از كالس درس از آن ها اس ــوزان بي 1. دانش آم
ــي  مي كنند. ارزش هر فعاليت فوق برنامه با ميزان سودبخش

آن براي نوجوانان نسبت مستقيم دارد.
ــي و فيزيولوژيك  ــالمت بدن ــد و س ــه را براي رش 2. زمين

دانش آموزان فراهم مي آورد.
ــد و تكامل توانايي هاي فردي براي دريافت ارزش  3. به رش

كار كمك مي كند.
ــرام به ديگران و زندگي و همكاري مطلوب با مردم  4. احت

را به افراد مي آموزد.

انواع فعاليت هاي فوق برنامه 
ــرار زير مي توان  ــاي فوق برنامه را به ق «معموالً فعاليت ه

گروه بندي كرد: 
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1. شركت در اداره ي مدرسه
2. شركت در كلوب ها و باشگاه ها

3. شركت در خدمات اجتماعي» (شعاري نژاد، 1366: 157).
ــي از فعاليت هاي  ــاعري» به عنوان يك ــعر و ش «كارگاه ش
ــركت در  فوق برنامه و تكميلي زيرمجموعه ي بخش دوم (ش
كلوب ها و باشگاه ها) به شمار مي آيد كه ما در اين جا به اختصار 

به توصيف چگونگي اجراي آن مي پردازيم.

كارگاه شعر و شاعري 
(تجربه اي كاربردي از فعاليت هاي فوق برنامه و مكمل)

يكي از دروس تخصصي رشته ي تحصيلي علوم انساني در 
مراكز پيش دانشگاهي، «ادبيات فارسي 1» است كه بخش هاي 
ــي آن، مباحثي از علوم قافيه و عروض را دربرمي گيرند.  اصل
ــاير دروس به  ــه با س ــده در مقايس يادگيري مطالب ياد ش
ــت بيش تري از سوي معلم و  صرف وقت، و تمرين و ممارس
دانش آموزان نياز دارد. ماهيت اين درس ايجاب مي كند كه از 
فعاليت هاي فوق برنامه و مكمل درسي استفاده شود. از سوي 
ــعر  ــرودن ش ديگر، عالقه مندي بعضي از دانش آموزان به س
ــاعري، لزوم تدارك و پيش بيني  و آشنايي بيش تر با هنر ش
ــل را در اين زمينه مضاعف  ــاي فوق برنامه و مكم فعاليت ه
ــاعري» به شكوفايي و  ــازد. داير كردن «كارگاه شعر و ش س

پرورش ذوق هنر شعري دانش آموزان منجر مي شود.
با توجه به اين كه بعضي دانش آموزان رشته هاي علوم تجربي، 
ــد و ذوق و  ــعر عالقه ي خاصي دارن ــي و هنر نيز به ش رياض
ــتعداد سرودن شعر در آنان ديده مي شود و از سوي ديگر  اس
ــان نيست، كارگاه  مجالي براي بروز و پرورش استعدادهايش
شعر و شاعري مي تواند موقعيت مناسبي براي آنان نيز فراهم 
ــروض و قافيه، به اين  ــبي علم ع كند تا ضمن يادگيري نس
ــرمايه ي خدادادي خود بپردازند. پس كارگاه مذكور براي  س

آن ها فعاليتي فوق برنامه محسوب مي شود.

جلسه ي اول
ــراي كارگاه در  ــده ب ــا كه فضاي در نظر گرفته ش از آن ج
ــگرفي بر جذب و جلب نظر و ادامه ي  ــه ي اول تأثير ش جلس
ــرآورد نيازها و  ــس از ب ــركت كنندگان دارد، پ ــاركت ش مش
پيش بيني هاي الزم در جهت فراهم آوردن وسايل و امكانات 
ضروري، با استفاده از هم ياري دانش آموزان و براساس عاليق 
و سليقه هاي آنان، فضاي فيزيكي كارگاه ـ متفاوت با فضاي 

كالس درسيـ  مهيا مي شود.
در جلسه ي آغازين، اهداف «كارگاه شعر و شاعري» تبيين 
و تشريح مي گردد. بدين گونه كه كارگاه مكمل مطالب كتاب 
درسي است و در بعد تخصصي، سبب پرورش قريحه و ذوق 
دانش آموزان مستعد شاعري مي شود. شركت كنندگان در اين 
ــعر و شاعريـ  الفباي  كارگاه مقدمات و تمهيدات اوليه ي ش
ــاي اين هنر در آنان بنياد  ــاعريـ  را فرامي گيرند و پايه ه ش
ــاي ادبي كه بر خيال انگيزي،  ــتواري پيدا مي كند. آرايه ه اس
گيرايي و مؤثر بودن اشعار و محتوا و مضمون شعر مي افزايند، 

در كارگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.
ــوزان به موضوع  ــتياق دانش آم ــت رغبت و اش براي تقوي
مي توان با استفاده از وسايل موجود ـ ضبط صوت يا ويدئو ـ 
اشعار دكلمه شده ي جذابي را پخش كرد. با دادن توضيحات 
ــعر و هنر شاعري و تبادل نظر  ــب ديگر در زمينه ي ش مناس
ــات بعدي، با  ــوه ي ادامه ي كار را در جلس ــون آن، نح پيرام
ــخص مي كنيم. در  ــري دانش آموزان مش همكاري و هم فك
همه ي مراحل بايد عالقه ي دانش آموزان در نظر گرفته شود 
و فعاليت جنبه ي اختياري و آزادانه داشته باشد نه اجباري. 
ــت كه لزوم در نظر گرفتن عالقه ي دانش آموزان  طبيعي اس
ــتقيم و  ــود كه معلم به طور غيرمس به اين نكته منجر مي ش
نامحسوس، چگونگي فرايند كار را كنترل و هدايت كند. هنر 
معلمي و مديريت وي در راهنمايي و كنترل برنامه ريزي ها، 
نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كند. معلم مباحث را در همان 

ژاژاژه ه ههاهاي ي كلكلكليديديدي ي  ووو
ششعشعر،ر،ر، و و وزنزنزن،، ، 
قاقاقافيفيفيه،ه،ه،ح ح حرروروفف ف 
قاقاقيي ي  حلحلح اصاصاصليليلي و و و ا ا
فافافيهيهيه،، ، انانوواواعع ع  ققق
قققافافافيهيهيه هه ها اا (م(م(ميايايانينيني ، ، 
دردردرونونوني ي ي و و و خطخطخطي)ي)ي)،، ، 
عععيويويوبب ب قاقاقافيفيفيه ه ه و و و 
قققافافافيهيهيه د د در ر ر شعشعشعرر ر 
نننو،و،و،م م محوحوحورهرهرهايايايي ي ي 
هههستستستندندندك ك كهه ه 
نانان ب با ا  دددانانانش ش ش آمآمآموزوزوز
اناننتختختخااباب آآ آنن ن ههاها ب به ه ه 
صوصوصورترترتگ گ گروروروهيهيهي، ، 
اااقدقدقدامامام ب ب به ه ه تحتحتحقيقيقيق ق ق 
وو و گرگرگردآدآدآوروروريي ي 
اطاطاطالعالعالعاتاتات م مي ي ي كنكنكنندندند

دادادايريرير ك ك كردردردن ن ن 
«ك«ك«كارارارگاگاگاه ه ه شعشعشعر ر ر وو و 
شششاعاعاعريريري» » 
بببهه ه شكشكشكوفوفوفاياياييي ي وو و 
پرپرپروورورش ش ش ذوذوذوقق ق 
ههنرنرش ش شعرعرعريي ي 
دادانشنشآ آ آمموموزازان ن 
ممنجنجنجر ر ميميمي ش شوودود



با ايجاد 
روحيه ي 

«انتقادپذيري» ، 
در دانش آموزان، 

آن ها در آينده 
از انتقادهاي 

ديگران 
نمي هراسند و 

نااميدي و يأس 
و سرخوردگي، 

كه گاهي در 
اثر انتقاد ايجاد 

مي شود، بر 
آن ها مستولي و 
چيره نمي گردد. 
آن ها مي آموزند 

كه با ارج 
نهادن به آرا و 

نظريات ديگران، 
مي توانند خود 
را براي زندگي 

در جامعه اي 
سرشار از 
برخورد و 

تضارب آرا 
آماده سازند
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ــان مي كند كه دانش آموزان  ــه ي آغازين، به گونه اي بي جلس
ــده  ــًال به تحقيق و تفحص درباره ي موضوعات مطرح ش عم
ــاس نياز كنند و انگيزه ي آن ها براي كسب اطالعات و  احس

آگاهي هاي كافي در زمينه ي مباحث، افزايش يابد.
در جلسه ي اول بايد اظهارنظر آزادانه ي دانش آموزان در مورد 
ــاعري، كانون و محور اصلي بحث ها باشد. واژه هاي  شعر و ش
ــعر، وزن، قافيه، حروف اصلي و الحاقي قافيه، انواع  كليدي ش
قافيه ها (مياني، دروني و خطي)، عيوب قافيه و قافيه در شعر 
ــا انتخاب آن ها به  ــتند كه دانش آموزان ب نو، محورهايي هس
صورت گروهي، اقدام به تحقيق و گردآوري اطالعات مي كنند. 
حضور فيزيكي معلم در حين انجام گرفتن تحقيقات مي تواند 
عمالً دانش آموزان را با نحوه ي تحقيق و پژوهش آشنا سازد و 

در اين زمينه به آن ها كمك شاياني كند.

جلسه ي دوم
ــه ي بعد، هر يك از گروه ها نتيجه ي پژوهش هاي  در جلس
ــوي گروه هاي ديگر به تجزيه و  خود را ارائه مي كنند و از س
تحليل مطالب آن ها مي پردازند تا اين كه در نهايت، به اهداف 
در نظر گرفته شده و يادگيري محورهاي اصلي جلسه ي اول 
ــخ، ميزان نيل به اهداف  ــيم؛ از طريق پرسش و پاس مي رس
مدنظر مشخص مي گردد و احياناً اگر ضعف ها و كاستي هايي 
نيز وجود داشته باشد، برطرف مي شوند. حاصل پژوهش هاي 
ــه نگه داري مي شود  صورت گرفته جمع آوري و در يك پوش
ــال هاي آتي به عنوان منابع و مآخذي مورد استفاده  تا در س

قرار گيرند.
با استفاده از كارت هاي حروف الفباي فارسي، همه ي مطالب 
پيشين با اجراي مسابقه هاي متنوع و مختلف، مرور مي شوند؛ 
َ ر)  ــه اي (مثًال:ـ  ــن صورت كه پس از تعيين حروف قافي بدي
ــود؛  ــود كه كلمات هم قافيه ي آن گفته ش ــته مي ش خواس
حروف الحاقي مناسبي به كلمات گفته شده، اضافه گردد و... 

. تهيه ي روزنامه ي ديواري به عنوان آخرين فعاليت ياددهي 
ــب آن بر يكي از ديوارهاي  ــت كه با نص ـ يادگيري قافيه اس
كارگاه، دانش آموزان مي توانند در هر فرصتي كه بخواهند به 

آن مراجعه كنند و به مرور مطالب مربوط به قافيه بپردازند.
ــلط دانش آموزان بر مباحث  پس از حصول اطمينان از تس
جلسه ي اول، دومين گام فعاليت نيز برداشته مي شود. در اين 
مرحله از مقدمات اوليه ي علم عروض، يعني مباحث حرف، 
هجا، قواعد تعيين وزن شعر (درست خواندن شعر و درست 

نوشتن آن، تقطيع هجايي) بحث به ميان مي آيد.
ــواع هجاها (كوتاه، بلند و  ــنايي كامل دانش آموزان با ان آش
ــت كه دانش آموزان عالقه مند به  ــيده) پايه و اساسي اس كش
شعر و شاعري بايد آن را فراگرفته باشند؛ با استفاده از كارت 
ــيله دانش آموزان تهيه شده است، موضوع  هجاها كه به وس
مرور و ارزش يابي مي شود و اشعار برگزيده و انتخاب شده ي 
ــب با سن و موقعيت  حاوي مضامين عالي و جذاب ـ متناس
ــداي خوش دارند،  ــيله ي دانش آموزاني كه ص آن ها ـ به وس
ــوند. همراهي چند نوع آلت موسيقيـ  ترجيحاً  قرائت مي ش
ــوع مي افزايد و اهميت  ــي ـ بر جذابيت و گيرايي موض محل
ــخص تر  ــعر در علم عروض مش ــت خواندن ش و نقش درس
ــت؛ دانش آموزان هر  ــود. تقطيع هجايي گام بعدي اس مي ش
گروه به صورت مشاركتي، كلمات و سپس جمالتي را انتخاب 
مي كنند و به تقطيع هجايي آن ها مي پردازند و عالئم عروضي 
(ـ   ،ـ  و  ) مربوط به هجاها را يادداشت مي كنند. سپس 
نتيجه ي كار گروه ها در اختيار ساير گروه ها گذاشته مي شود 
ــز مي افزايند،  ــر دامنه ي اطالعات خود ني ــا ضمن اين كه ب ت
اشكاالت احتمالي يك ديگر را نيز رفع كنند. در پايان جلسه، 
ــته مي شود كه هر يك براي جلسه ي  از دانش آموزان خواس
بعد، ده بيت از شعر شاعران مختلف را انتخاب كند؛ ابيات را 
با توجه به آموخته هايش تقطيع هجايي كند و امالي عروضي 

ابيات را نيز بنويسد.
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جلسه ي سوم
ــاعران بومي و محلي دعوت به  ــه  از يكي از ش در اين جلس
ــي شعر و  عمل مي آيد كه به عنوان مهمان در كارگاه آموزش
شاعري حاضر شود. البته معلم قبًال درباره ي اهداف كارگاه و 
ــا وي گفت وگو مي كند. حضور وي باعث  جريان كاري آن ب
مي شود كه انگيزه ي دانش آموزان در ادامه ي راهشان بيش تر 
ــود و آنان خود را متعلق به گروه اجتماعي خاصي (شعرا)  ش
بدانند و رهرواني آماده ي حركت باشند. سخنان فرد مهمان 

جنبه اي تخصصي تر به كارگاه مي بخشد.
ــه ي گروه ها تجزيه و  ــاركت هم ــده با مش ابيات تقطيع ش
ــازنده،  ــود. دانش آموزان با ارائه ي انتقادهاي س تحليل مي ش
دوستانشان را در يادگيري بهتر و عميق تر ياري مي كنند و با 
برقراري روابط عاطفي صميمانه، روحيه ي مسئول بودن در 
برابر دوستان در آنان دميده مي شود و در حقيقت، پايه هاي 
ــاركت جمعي و مسئوليت پذيري، در شخصيت و هويت  مش

آنان مستحكم تر و استوارتر مي گردد.
مطالب مربوط به «تقطيع به اركان» و «اختيارات شاعري»(1) 
ــتفاده از ابيات تقطيع هجايي شده ي  ـ وزني و زباني ـ با اس
ــود؛ آن ها  ــته مي ش ــورت گذاش ــور و مش دانش آموزان به ش
ــتفاده از «خرد جمعي» هجاهاي  ــه صورت گروهي و با اس ب
ــه مي كنند و در عمل  ــر بيت را با هم مقايس ــاي ه مصراع ه
درمي يابند كه اختيارات شاعري از ملزومات و دست مايه هاي 
ــاعران است و براي تعيين وزن شعر، فرد بايد از  كاربردي ش

انواع اختيارات شاعري نيز مطلع باشد.
ــاعري به كار رفته و به  ابياتي كه در آن ها انواع اختيارات ش
هجا و اركان تقطيع شده اند، به وسيله ي پروژكتور بر صفحه اي 
ــوند و از دانش آموزان خواسته مي شود كه  نمايش داده مي ش
آن ها را تشريح و تحليل كنند. معلم ابياتي را كه داراي كلماتي 
ــد، به هر كدام از گروه ها مي دهد تا با رعايت قواعد  محذوف ان
عروض، به جاي كلمات محذوف كلمات مناسب ديگري قرار 
دهند. نام گذاري بحرها، اوزان  دوري و انواع اوزان شعري نيز به 

روش هاي قبلي در جلسه هاي ديگري مطرح مي شود.
ــري پايه هاي علوم قافيه و عروض، ابياتي كه  پس از يادگي
ــكيل كارگاه سروده اند، از نظر قافيه  دانش آموزان پيش از تش
و وزن بررسي مي شوند تا مقدمات و بستر سرودن شعر براي 
ــاير دانش آموزان عالقه مند فراهم تر آيد. با ايجاد روحيه ي  س
«انتقادپذيري» ، در دانش آموزان، آن ها در آينده از انتقادهاي 
ــرخوردگي، كه  ــند و نااميدي و يأس و س ديگران نمي هراس
ــود، بر آن ها مستولي و چيره  گاهي در اثر انتقاد ايجاد مي ش
ــردد. آن ها مي آموزند كه با ارج نهادن به آرا و نظريات  نمي گ
ديگران، مي توانند خود را براي زندگي در جامعه اي سرشار از 

برخورد و تضارب آرا آماده سازند.

جلسه ي كاربردي كردن آموخته ها
ــوزان مي خواهيم كه در فرصت  ــه از دانش آم در اين جلس
ــي، به تنهايي درباره ي موضوعي خاص (قناعت،  و وقتي كاف
ــند؛ وزن آن را  ــعر بنويس ــق و...)، يك مصراع ش طمع، عش
ــخص و ويژگي هاي وزني مصراع را معين كنند. سپس،  مش
مصراع هاي سروده شده را در گروه هاي خود بررسي كنند و 
اعضاي گروه ها خود به رفع اشكاالت و نواقص آن ها بپردازند. 
ــر اعضاي گروه  ــا از صافي ذهن و نظ ــي كه مصراع ه هنگام
گذشت، در كارگاه مطرح مي گردد تا شاعران نوپا آثار اوليه ي 
ــتان خود مقايسه كنند و با مشاهده ي  خود را با بقيه ي دوس
ــا و مصداق هاي متعدد ديگر، بر مهارت و هنر خويش  نموده
ــعري ديگران، سبب تداعي  بيفزايند. تأمل و تفكر در آثار ش
افكار بكر و بديع و مضمون هاي جديد در خوانندگان مي شود. 
دانش آموزان بايد همواره از سوي معلم، به مطالعه و كنكاش 

در ديوان شاعران راهنمايي شوند.
ــخصـ  در باب  ــاده و مش ــرودن يك بيتـ  در وزني س س
ــان گام بعدي است كه پس از طي مراحل ياد  مطلبي يك س
ــده صورت مي گيرد. با در كنار هم قرار دادن ابيات سروده  ش
ــده، مي توان مجموعه اي ايجاد كرد كه بيان گر و نتيجه ي  ش
ــزه ي مضاعفي براي  ــد به دانش آموزان انگي كار گروهي باش
مراحل بعدي بدهد تا در سرايش، نهايت دقت را و با انتخاب 
واژه ها و سوژه هاي جديد و جالب، افكار و عقايد خويشتن را 
به رشته ي نظم درآورند. دانش آموزان از اين كه ابيات در كنار 
ــوند، احساس  هم مي آيند و مجموعه ي واحدي تلقي مي ش
ــه نوعي مقبول و  ــد؛ زيرا اثر خود را ب ــر مي كنن رضايت خاط
ــه بيت آن ها  ــند ك ــنديده مي يابند و در آينده مي كوش پس
ــطه العقد» و گوهر برتر شعر باشد. تمرين و ممارست  «واس
برنامه ي ذكر شده، با موضوعات متنوع ديگر، با توجه به رغبت 
و تمايل دانش آموزان و فرصت موجود در جلسات بعدي نيز، 

مي تواند انجام بگيرد.
ــرودن چندين بيت يا اشعاري با مضمون هاي  گام ديگر، س
ــعر و شاعري» است. بدين  ــان، در خارج از «كارگاه ش يك س
ــعر از مصراع و بيت به ابيات مي رسد كه  ــرودن ش ترتيب س
در اين مرحله دعوت از شاعران مشهور مناطق ديگر ضروري 

است.
ــع نيازهاي روحي و معنوي  ــعر بتواند در خدمت رف اگر ش
ــده اثر مي گذارد،  ــد و با عناصر ادبي درآميزد، بر خوانن درآي
ــه اش حركت مي دهد و  ــف او را برمي انگيزد، به انديش عواط
حتي به تغيير رفتار او منجر مي گردد. چنين اشعاري پايدارتر 
و تأثيرگذارترند. پس بايد عوامل و عناصر زير كه سبب ارتقاي 
هنر شاعري مي شوند، در مباحث و جلسات بررسي گردند و 

آموزش داده شود.

آشنايي كامل 
دانش آموزان با 
انواع هجاها (كوتاه، 
بلند و كشيده) پايه 
و اساسي است 
كه دانش آموزان 
عالقه مند به شعر و 
شاعري بايد آن را 
فراگرفته باشند

دانش آموزان با 
ارائه ي انتقادهاي 
سازنده، 
دوستانشان را 
در يادگيري بهتر 
و عميق تر ياري 
مي كنند و با 
برقراري روابط 
عاطفي صميمانه، 
روحيه ي مسئول 
بودن در برابر 
دوستان در آنان 
دميده مي شود و 
در حقيقت، پايه هاي 
مشاركت جمعي و 
مسئوليت پذيري، در 
شخصيت و هويت 
آنان مستحكم تر و 
استوارتر مي گردد



شركت كنندگان در 
اين كارگاه مقدمات 
و تمهيدات اوليه ي 

شعر و شاعري
ـ الفباي شاعريـ  

را فرامي گيرند و 
پايه هاي اين هنر در 
آنان بنياد استواري 

پيدا مي كند. 
آرايه هاي ادبي كه 

بر خيال انگيزي، 
گيرايي و مؤثر بودن 

اشعار و محتوا و 
مضمون شعر 

مي افزايند، در كارگاه 
مورد بحث و تبادل 

نظر قرار مي گيرد
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1. كاربرد زبان 
ــي و توانايي تصويرآفريني واژه بيش تر  هرچه قدرت عاطف
ــذارد و اين ممكن  ــده تأثير بيش تري مي گ ــد، بر خوانن باش
ــتن گنجينه اي غني از واژگان و تعابير  نمي شود مگر با داش
مترادف و مناسب براي موقعيت هاي خاص. شاعر با انتخاب 
ــب به حسن تأثير،  ــامي مناس صفت ها، قيدها، فعل ها و اس
گيرايي و توانايي توصيفات خود مي افزايد و دامنه ي عواطف 
و احساساتش را گسترش مي دهد؛ ساده نويسي، سخن خوش 
ــان تر و سريع تر  ــه ها و احساسات شاعر را آس آهنگ، انديش
ــاخت تركيب هاي زيبا، تازه و بديع نيز از  انتقال مي دهد. س
ديگر عوامل زباني است كه به شعر جلوه و جاليي مي بخشد.

2. صور خيال 
امكانات هنري چون تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، تشخيص 
ــاعر مايه مي گيرند و حاصل نوعي تجربه ي  و... كه از تخيل ش
ذهني هستند،  اغلب با زمينه هاي عاطفي همراه اند. پس صور 
ــود، بار عاطفي  ــي آفريني و هنري خ ــال جز نقش زيباي خي
ــالت را نيز افزايش مي دهند. براي مثال، به كمك آرايه ي  جم
«تشبيه» مي توانيم به اقتضاي هدف خود جنبه هاي متفاوتي از 
يك پديده، شيء، حالت و... را تصويرسازي كنيم و مسائل كامًال 
ذهني را به طور عيني و محسوس در برابر چشمان خوانندگان 

به تصوير بكشيم و بر عواطف آن ها تأثير مستقيم بگذاريم. 

3. بيان 
ــود بيفزايد، بايد يكي از  ــعر براي آن كه بر  قدرت تأثير خ ش
ــادي، يأس، اميد، ترس و... را در  حاالت عاطفي چون اندوه، ش
مخاطب برانگيزد. پس شاعر با انتخاب نوع بيان و يكي از حاالت 
عاطفي، موضوع را چنان بيان مي كند كه خواننده با او هم حسي 
كند و بداند كه آن چه شاعر سروده است، نشاني از ريا و تصنع 

ندارد و حرف دل شاعر است و الجرم بر دل مي نشيند.
در پايان الزم به ذكر است كه در تهيه و تدارك محتويات 
ــعر و شاعري»  فعاليت هاي فوق برنامه و مكمل «كارگاه ش

تنوعات و تغييرات به اقتضاي وضعيت و موقعيت
 شركت كنندگان ايجاد مي شود ولي رعايت توالي 

سلسله مراتب جلسات امري ضروري است.
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ــاعري» نام داده اند (احمدنژاد،  بدهد. به اين اختالف ها، «اختيارات ش
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